Nyereményjáték szabályzat

1. A játék szervezője:
Horizont Panzió és Apartmanok - www.horizontweb.ro - OCTOGON INVEST kft.,
Székelyudvarhely, Szeles Janos utca 6 szám, Hargita megye, bejegyzési szám:
J19/660/2004, adószám: RO16584763, képviselő Hajdó Csaba
2. A játék időtartama:
A játék 2019.06.01 napján 10:00 órától kezdődik és 2019.08.30-án 12:00 órakor ér
véget.
3. A játékban történő részvétel feltételei:






A játékban a sorsolás napján a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt,
kivéve a Szervező alkalmazottai, megbízottai, illetve mindazon személyek, akik a Játék
lebonyolításában részt vesznek és ezen személyeknek a közeli hozzátartozói.
A Horizont panzió facebook oldal követői vesznek részt, akik a nyereményjáték
felhívását like-olták, megosztották, és hozzászólásokban válaszoltak a
nyereményjáték kérdésére.
A Játékban való részvétel, illetve - a nyertesek tekintetében - a nyeremény
átvételének a további feltétele, hogy a Játékos/Nyertes legkésőbb a nyereményről
történt értesítést követően megadja az adatait, ami alapján az ingyenes Szilveszteri
foglalást jelölni lehet.

4. A játék leírása:
A játékban a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok
vesznek részt. A résztvevő Játékosok között a Szervező az 5.pont szerinti nyereményt
sorsolja ki a 6. pontban meghatározott sorsolás keretében.
5. Nyeremény:





A játék tétje egy kisház használata - Szilveszterre - 3 éjszakára
A nyeremény kizárólag a szállást tartalmazza, legtöbb 6 fő részére.
A nyeremény másra nem ruházható át.
A nyeremény átadására a helyszínen kerül sor, amikor a letöltendő éjszakákra is
ténylegesen sor kerül, az erre feljogosító utalványt a szervezők előzetesen
elektronikusan visszaigazoljak.

6. Sorsolás





A nyertes meghatározása nyilvános sorsolás útján történik – 2019. augusztus 30.-án,
12 órakor. A Szervező, Facebook oldalán, a nyereményjátékhoz hozzászólók közül egy
független sorsoló rendszer segítségével határozza meg, hogy ki az, aki a
nyereményben részesül.
A nyertest a Szervező a sorsolást meghatározott napjától számított 5 napon belül
értesíti a platformon keresztül, amelyen a nyereményjátékot is hirdette.
A Szervező a nyertes teljes nevét a honlapján és/vagy a Facebook oldalán is
közzéteheti a sorsolást követően saját marketingtevékenység céljából, időkorlátozás
és díjazás nélkül. A Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan
beleegyeznek.

7. Egyéb költségek
Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének a helyszínére
történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának a költsége) a Játékost terheli.
8. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor
megváltoztathatja vagy visszavonja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a
játékot hirdető platformokon.

